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De tweede schoolweek van januari is bij het
verschijnen van deze nieuwsbrief al voorbij. Toch lijkt
het alsof de Nassauschool pas een paar dagen in 2016
open is. Dat zal vast te maken hebben met de
bijzondere eerste week waarin de leerlingen maar
een paar dagen naar school konden…
Van dinsdag 5 tot met donderdag 7 januari 2016
waren alle scholen in Groningen gesloten. Dus ook de
Nassau. Bijna een extra vakantieweek die overigens
niet door iedereen als alleen maar plezierig is
ervaren. Maar wel een unieke gebeurtenis waar
iedereen later nog wel eens aan terug zal denken.
Weet je nog die drie vrije ijzeldagen begin januari 2016? En dat terwijl de winter nog
eigenlijk moet beginnen.
Het team hoopt dat we de komende weken en maanden de schooldeuren van onze
gebouwen op doordeweekse dagen altijd en op tijd kunnen openen. En mocht dit (om
welke reden dan ook) niet mogelijk zijn, dat iedereen daarvan tijdig een bericht krijgt via
onze ouderportal “basisschoolnet”.
Leest u deze nieuwsbrief via de website van de Nassauschool en hebt u nog geen
account voor basisschoolnet, dan ontvangt u geen mailberichten van de school. Dit is
niet handig! Neem in dat geval snel contact op met de leerkracht(en) van uw zoon of
dochter. Dan wordt e.e.a. alsnog geregeld.
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Nog één keer terugkijken naar december 2015

De periode voor de kerstvakantie sloten we af met een
gezamenlijke kerstviering in de Nieuwe Kerk. Heel veel ouders
en andere familieleden hebben dat feest met de leerlingen en
de leerkrachten meebeleefd. En als je dit in gezamenlijkheid
doet, geeft dat een bepaalde verbondenheid. Uit reacties van
een aantal bezoekers is dat ook naar de school toe
uitgesproken. Fijn om die waardering te horen.
Zowel voor- als achter de schermen zijn veel volwassenen
betrokken geweest bij de voorbereiding en uitvoering van dit
Kerstfeest. Bij het versieren van de kerk, in de muziekband, bij
de kraampjes buiten, het boodschappen doen , en ook bij het onvermijdelijke opruimen. Met deze
enthousiaste ondersteuning waren en zijn we als schoolteam erg blij. Zonder de inzet van anderen is een
bijeenkomst als hierboven beschreven niet door het team alleen te organiseren.
Nogmaals, hulpouders en muzikanten, heel erg bedankt.
De komende weken…

Over twee weken starten schoolbreed de creamiddagen.
Aan de Nassaulaan, in het Paleis en in het Monument krijgen de leerlingen
een aantal lessen die te maken hebben met ons CKV-profiel: gerichte
aandacht voor culturele en kunstzinnige vorming. In de volgende
nieuwsbrief leest u er meer over.
Ook worden in de komende periode in alle groepen een aantal toetsen
afgenomen om de ontwikkeling van iedere leerling goed in beeld te kunnen
krijgen. U leest er meer over hieronder, bij het onderwerp “Vanuit de
interne leerlingzorg: Toetsen, rapporten en gesprekken”.
En tenslotte bereidt het team zich de komende weken voor op het bezoek
van de schoolinspectie op donderdag 11 februari. Eén keer per vier jaar
krijgt iedere school een kwaliteitsonderzoek en volgende maand is de
Nassau aan de beurt. We zullen u daar uiteraard van op de hoogte
houden.
Nu vast enkele hoofdlijnen.
De volgende kwaliteitsstandaarden worden tegen het licht gehouden: de
leerresultaten, het onderwijsaanbod, het systematisch volgen van elk
individuele kind, het didactisch handelen van de leerkracht, de zorg en
ondersteuning, het schoolklimaat en de veiligheid, de evaluatie, de
verbetering en de verantwoording. Later meer hierover.
Start instroomgroep

Afgelopen maandag, 11 januari, is in de Oranjeboog een nieuwe instroomgroep van
start gegaan. De groep is begonnen met 5 kinderen en wordt geleid door Nynke
Jansma op de maandag en dinsdag en Esther Boersma op de woensdag,
donderdag en vrijdag.
Nynke is net teruggekeerd van zwangerschapsverlof en we zijn blij dat ze ons
team weer komt versterken. Esther Boersma was al werkzaam als
combinatiefunctionaris bij ons op school en sinds deze week ook als leerkracht voor deze groep. Een
mooie mogelijkheid voor Esther om haar bevoegdheid als leerkracht in de praktijk te brengen.
Vanaf februari stromen er weer 5 nieuwe leerlingen in en eind mei zitten er ongeveer 20 kinderen in deze
groep. We wensen onze nieuwe leerlingen en hun ouders een fijne tijd toe bij ons op school.
info@nassauschool.nl
www.nassauschool.nl
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Vanuit de interne leerlingzorg: Toetsen, rapporten en gesprekken

De maanden januari en februari staan voor een groot deel in het teken van toetsen, rapporten schrijven
en gesprekken voeren. Van groep 1 tot en met groep 8 werken de
leerlingen aan kleutertoetsen, technisch- en begrijpend leestoetsen en
testen op het gebied van rekenen-wiskunde en spelling
De leerkrachten analyseren de antwoorden van de leerlingen, voeren
gesprekken met de intern begeleiders en schrijven rapporten voor de
kinderen en voor u als ouder
Samen met de leerkracht bespreekt u de verschillende onderdelen en
krijgt u inzicht in het functioneren van uw kind op de
basisvaardigheden. Hoe de uitkomsten ook zijn, ze vormen het begin
van een volgende periode waarin we proberen ons onderwijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de
behoeften van alle kinderen.
Even praktisch alles op een rijtje:
 Op 19 februari gaan de rapporten mee naar huis.
 In de week van maandag 22 februari, net voor de voorjaarsvakantie, zijn de rapportagegesprekken.
 U ontvangt via basisschoolnet een uitnodiging om in te tekenen op de beschikbaar gestelde data en
tijdstippen.
Alle kinderen succes gewenst de komende weken!
De jeugdgezondheidszorg in de basisschool

In de provincie Groningen wordt de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-19 jaar uitgevoerd door
GGD Groningen. Tot de leeftijd van 4 jaar gaan ouders met hun kinderen daarvoor naar het
consultatiebureau. Vanaf het vierde jaar komt u de medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg tegen op
de basisschool.
Het volledige artikel over de rol van jeugdzorg en de onderzoeken is beschikbaar op onze website, onder
het menu Ouders – GGD.
Ook op de website van GGD Groningen vindt u veel informatie over gezondheid en opvoeding.
Bijvoorbeeld over zindelijkheid, de seksuele ontwikkeling, pesten of ruzies tussen kinderen.
Kijk hiervoor op http://www.ggd.groningen.nl/jeugd-opvoeding.
Hoofdluisbeleid Nassauschool

Op onze website treft u informatie aan over het hoofdluisbeleid, onder het menu Documenten.
Sociaal verpleegkundige GGD

Wanneer u vragen c.q. problemen heeft omtrent de opvoeding of gezondheid van uw kind, kunt u contact
opnemen met de sociaal verpleegkundige.
Kalender

Op de website van de Nassauschool vindt u de actuele versie van de kalender.
De volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 5 februari 2016.
Inleveren kopij uiterlijk dinsdag 2 februari 18.00 uur via de mail: kopij@nassauschool.nl.
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Naschoolse activiteit

Vanaf januari zijn er weer streetdance lessen te volgen in het Paviljoen aan de Graaf Adolfstraat ! Voor
alle leeftijden en met of zonder ervaring, iedereen is welkom! Elke dinsdag middag.
De tijden zijn:
15.00 - 15.45 uur: groepen 1 en 2;
15.45 - 16.45 uur: groepen 3 en 4;
16.45 - 17.45 uur: groepen 5, 6, 7 en 8.
De kosten voor 12 lessen bedragen € 60. Klanten van BSO het Paleis en Oranje ontvangen € 10 korting!
Mocht uw zoon of dochter mee willen doen, stuur dan z.s.m. een e-mail naar:
christybagerman@gmail.com.
Bij voldoende aanmeldingen gaan we starten op 19 januari.
Meer informatie? www.musicalworkshop.nl/lessen
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